
 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

∆ευτέρα 20 Ιουλίου 2015 

 

ΘΕΜΑ Α 

ΑΑ11..  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ): 

1 H έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την πληροφορική  

2 
Το κριτήριο της καθοριστικότητας απαιτεί κάθε εντολή ενός αλγόριθμου 

να είναι απλή και εκτελέσιμη  

 

3 Αν Α λογική μεταβλητή η παράσταση Α Ή (ΟΧΙ Α) είναι αληθής  

4 
Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να αλλάζει η τιμή και ο 

τύπος μιας μεταβλητής 

 

5 Οι λογικοί τελεστές έχουν μεγαλύτερη ιεραρχία από τους συγκριτικούς  

6 
Η σύζευξη δύο λογικών μεταβλητών είναι αληθής όταν τουλάχιστον μία 

από τις αρχικές τιμές είναι αληθής 

 

7 
Για τον υπολογισμό μιας έκφρασης όλες οι μεταβλητές που εμφανίζονται 

πρέπει να έχουν οριστεί προηγουμένως, δηλαδή να έχουν κάποια τιμή 

 

8 Κάθε σειρά εντολών για τη λύση ενός προβλήματος αποτελεί αλγόριθμο  

µονάδες 16 
 

ΑΑ22..  Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου και να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του 

μονάδες 8 

  

ΑΑ33..   

α.Να δώσετε τον ορισμό i) των σταθερών ii) των μεταβλητών 

μονάδες 4 

β.Να γράψετε τους τύπους των μεταβλητών 

μονάδες 4 

γ.Να δώσετε ένα παράδειγμα για κάθε τύπο 

μονάδες 4 

  

ΑΑ44..  Να βάλετε στις παρακάτω εκφράσεις τον κατάλληλο τελεστή:  

  1. ΄΄ΜΕΤΟΧΟΣ΄΄ ____ ΄΄ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ΄΄ 

  2. ΄΄ΑΝΟΔΟΣ΄΄ _____ ΄΄ΑΝΟΙΚΤΟΣ΄΄ 

  3. ΄΄ΜΕΤΡΟ΄΄ ______ ΄΄ΜΕΤΡΙΟΣ΄΄ 

  4. ΄΄  ΄΄ ______ ΄΄Α΄΄  

μονάδες 4 



 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: 

   

            Α←←10 

Β←←A MOD 4 

Γ←←A DIVB >2 

A←←(B^2+A)/2 

Δ←←ΟΧΙ (Α*Β<>10) 

Ε←←ΑΛΗΘΗΣ 

Γ←←(ΟΧΙ Ε) Ή (5-Α MOD 3<=4) 

 

1. Να γράψετε i) τις σταθερές ii) τις μεταβλητές iii) τους αριθμητικούς τελεστές iv) 

τους συγκριτικούς τελεστές v) τους λογικούς τελεστές vi) τις αριθμητικές εκφράσεις 

vii) τις απλές λογικές εκφράσεις και viii) τις σύνθετες λογικές εκφράσεις  

2. Να γράψετε τις τιμές των μεταβλητών 

μονάδες 12 

 

Β2. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα αληθείας.  

Α  Β  (ΟΧΙ Α) ΚΑΙ 
(ΟΧΙ Β) 

((ΟΧΙ Α) ΚΑΙ Β) Ή (Α ΚΑΙ (ΟΧΙ Β))  

Ψευδής  Ψευδής   

Ψευδής  Αληθής   

Αληθής  Ψευδής   

Αληθής  Αληθής   

μονάδες 8 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

ΓΓ11..  ΝΝαα  ααννααφφέέρρεεττεε  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  ααννααππααρράάσστταασσηηςς  ααλλγγοορρίίθθμμωωνν  

μονάδες 4 

  

ΓΓ22.  ∆∆ίίννεεττααιι  ηη  ππααρραακκάάττωω  αακκοολλοουυθθίίαα  εεννττοολλώώνν:: 

∆ΙΑΒΑΣΕ Α, Β, Γ 

∆←Β^2−4*Α*Γ 

Χ←Τ_Ρ (∆) 

ΓΡΑΨΕ Χ 

Να αναφέρετε ποιο κριτήριο αλγορίθµου δεν ικανοποιείται και να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

μονάδες 6 

  



ΓΓ33. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρώνοντάς τον με τον 

κατάλληλο τύπο και το περιεχόμενο(τιμή) της μεταβλητής. 

 
μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Δ 

ΔΔ11..   Αν Α=20, Β=6, Γ=5 και Δ=4 να βρεθούν οι τιμές των παρακάτω εκφράσεων: 

1. (Δ+ΑmodB=B) KAI (OXI(Γ*Δ<>20)) 

2. (Β>ΓmodA) Ή (Β+Γ<3+2*(Δ+1)) 

3. ΟΧΙ ((Α+ΔdivΒ>30) Ή (Δ=ΑdivΓ)) 

4. (Δ<Γ) ΚΑΙ (ΑmodB=0) Ή (ΟΧΙ (Γ<=Β)) 

5. ΟΧΙ (ΒdivA=0.5) Ή (ΔdivΓ*3<=6) 

μονάδες 10 
 

Δ2. Να μετατραπούν οι παρακάτω εκφράσεις σε μορφή αποδεκτή για τον υπολογιστή:  
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μονάδες 6 

 

Δ3. Ποια από τα παρακάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών 

1. Α3Α 

2. αρ.ατόμων 

3. τετετε 

4. ΑΕΚ 

5. τιμή-1 

6. Γ/ε4 

7. ΑΡΧΗ_ΤΕΛΟΣ 

8. ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

μονάδες 4 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


